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-ASSESSORIA TURIDICA-

PARECER N.° 8.09fi - A/l
(Ref.: comércio)
Proc. n.° 12732/2018 
PL n” 500/2018 
Ver. Cyborg

“Obriga os estabelecimentos comerciais de venda direta 
ao consumidor de produtos eletrônicos, celulares e 
tablets, a informar a relação das empresas que prestam 
assistência técnica autorizada, bem como no caso de 
venda dos aludidos produtos, alertar o consumidor na 
hipótese de não dispor do serviço de credenciamento 
autorizado no Município de São José dos Campos, 
esclarecendo o motivo e os locais efetivos de cobertura 
atendimento.”

Trata-sc dc projeto de lei, de autoria do Ilustre \'creador Cvborg, que visa 
obrigar os estabelecimentos comerciais que realizam venda de produtos clca-ônicos a 
informar a relação das empresas que prestam serviço de assistência técnica autorizada no 
âmbito do Município dc São José dos Campos, e dar outras providências.

E imperioso pontuar, a princípio, que a Consdtuiçào Federal enunaa no art. 
.30, inciso I c II, a competência legislauva do .Município para legislar sobre assuntos de 
interesse locai c suplementar a legislação federai estadual no que couber.

Para Hely I.opes Mcirelles o que define o interesse local previsto no inci.so I 
do art. 30 da Constituição i;ederal é a preponderância dc interesse do Município sobre o do 
Estado ou da União:

l-.jintcri.-ssc local não c interesse exclusivo du Município, não é iiitercsse privativ<i da localidade, não é 
inieressc úmc<> dos municipes [...|. Não lia imeresse municipal <|Ue não scia teflex.imentc da I niâo e do 
l-istado-Membro. como laml>ém não liá interesse re^;ioiial ou lucioiul que não ressoe nos municípios, 
como partes intejjrantes li.i lederaç.io lir.isileira. O que define c caraeieriza imeresse local, inscrito 
como doama coiiBlitucional é a preponderância dn interesse do Municipio sobre n do F.siadn
ou da União.

■\ respeito do inciso II do artigo 30 da (Constituição Federal anota .\lexandre 
dc Moraes que a competência suplementar dos municípios consiste na autorização de 
regulamentar normas legislativas federais e estaduais, para ajustar as peculiaridades locais, em 
concordância com as mesmas c desde que presente o requisito primordial de fixação que, 
segundo destaca, é o interesse local:.

1 Ml.ilRELLES, Hely Lopes. Dimfo Mi/niápal Brasileiro. 11'ed., atualizada por Célia Mansa Prendes e Márcio 
Schncider Reis, São Paulo: Malheiros, 2U0.3. p. 107,
' (Direito Constitucional. 1cd. São Paulo: ,\tlas. 2005. p. 232/283).
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Dcprccnde-sc com a leitura da justificação, item Í.3 dos autos, que a 
pretensão do legislador é tomar mais efetivo o direito do consumidor à informação sobre 
produtos eletrônicos “celulares e rablets” que são comercializados no âmbito do Município 
de Sàü José dos Campos. Tal matéria, por tratar-se de relação de consumo, encontra-se 
inserida no rol da competência legislativa concorrente do art. 24, inciso V, da Constituição 
Federal, de maneira que o Municípk), observadas as normas gerais estabelecidas pela União, 
poderá legislar de forma supletiva com fulcro no art. 3ü, inciso II, da Constituição Federal.

In Cíisu. é possível ob.servar. ainda, que a obrigação imposta no art. Io da 
proposta SC compatibiliza com as disposições constantes na Constituição Federal que clcnca 
a promoção dos direitos c defesa do consumidor no rol dos direitos fundamentais no artigo 
5o, inciso XXXII, e com as normas atinentes a proteção do consumidor que estão contidas 
na 1^1 n“ H.078, de 11 de setembro de 1990, que "Dispõe sohn apivleçào do consimiidore dá outras 
promdênàas", especialmentc os arts. 4o c 6o que asseguram ao consumidor o direito de obter 
informações adequadas e precisas sobre os produtos e scnáços que estão disponibilizados 
no mercado de consumo c a proteção contra práticas abusivas:

.\n. 4" .\ 1‘oliuca Nicuin.il J.is Kcliç<‘ics di- l.on>iiitio icm por <ib|ctivn o aicndimcnii) dis inctí.iid.idw Jon 
con.iumulofcs. n rcspcitr) .i rui dignididc. s-iúJl c scgunnçi, i prnicçio ilc «cus inlcrcííscí: econômicos, i melhoria 
da sua qiialidadc dc nda. bciii como a iransparcncia i- Itarmoma das rclacocs dc- consumo, alcnJidos os sc^umtcs 
pnndpurs: '.Rsd.ic.k'J.idi lu-b Ui n"l)oos. de 21 i.lWv.
(...)
n - educação c informação iIl lomccedorcs t consumidores, quamo .uw seus direitos c dc\.crcs, com vistas ã 
mclhona do mercado de consumo;
V' • incentivo a criação pelos lomecedores dc meios eficientes de controle de qualidade e se^r.mça de produtos c 

serviços, a-ssim como dc memnismos alternativos de solução de conflitos de consumo;

.\n, 0" São direitos básicos lio consumidor 
i...|
III . a infoimaçao adequ-ida e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta dc 
quamidade, características, compiniiç.io. qu.üidadc. tributos inodentes e preço, bem como solwe os risciw que

I\' - a proteção contra a publicidade enganosn e abusivo, métodos comerciais coercitivos ou desleai.s, bem como 
contra praticas e cláusulas abusiv.i... ou imposr.as no fomccimetlto de produtos e serviços;

O § 1° do artigo 55 da mesma norma dispõe: “A f 'mão, os P.stados, o Distrito 
Federa! e os Municípios Jiscalit^arào e controlarão a produção, induslrialiçação. distríbuiçiio. g 
publicidude de produtos e serviços e o mercado de rnntmmo. no intprpsstf Ha
preser\’ncHO da vida, da saúde, da sepurunça. da informação e do bem-rctar dn
consumidor. hai.\ando as mmias <jue se necessárias”.

A orientação jurisprudcncial do Supremo I ribunal Federal é no sentido dc 
que normas que tenham por c.scupo garantir melhor comodidade c o bem-estar da 
população local está dentro da alçada municipal;

■‘RJ-X:t'KS( I l-IYJ R.V >lU)lN,\KiO. i.(INSITITCK )N.\I.. CONSUMIDOR. INSTIIUIÇ.-SO 
B.\NC.ÚU.\. .Vrr.NlálMKNTO .\0 PÚHI.ICO. I•IL.\. n.;M!'() DL léSlNiRA. I.Kl MllNiCIRAl.. 
NORM.V DK IN,n.;Kl.;s.s|.; 1.0C.\1.. I.IXMTIMID.NDK. ).t-i Municipal II. 4,188/01. Banco. 
.Uendimtiilo -lo público t tempo má.\imn de esptni n.i bla. Matéria que iiáo se Confunde com a 
aóncnic às atividades-fim das instátuições baiicims- .Maiéru de interesse locai e dc proteção ao 
consumidor. Competência legislativa do .Município. Recurso e.çtraiirdinário conhecido e provido” (Rli 
432789, lUI.itor Min. fitos (Irau, Pnmcira Turma, julgado em 14/06/2005. D) 0'-10-2005, g.n)
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O K. Tribunal de Justiça dc Sào Paulo, por sua vez, é firme na possibilidade 
de o Município, no exercício da competência legislativa supletiva, elaborar normas jurídicas 
com intento dc garantir a proteção do consumidor desde que sejam compatíveis com as 
disposições estabelecidas pela União ou pelo Estado membro ao qual pertence:

“,\Ç.\0 DIRETA DE INCONSTiTUCION.\LIDADE - Ui n° '.(rs. tle Í4 de dezembro 
de 21112, do Município de Giiarulhos, que obnga pizzarins, resiaucantcs c empresas que 
fornecem alimenios para consumo imediato a utilizarem selo de g-.iranua ou lacre destrutivel 
nas embalagens de entrega - Matéria de interesse local e também atinente à proteção e defesa 
do consumidor, em relação á qual era lícito ao Mumcipio suplementar a legislação federal, 
nos exatos linuces da competência defimda no artigo .'ÍD. incisos I c II, da CJ'' Inocorrència, 
outrossim, de eício de imciauva do projeto de lei deflagrado pelo U-gislativo Municipal, haja 
\ ista que a norma editada iiào rcguLi inaténa estmamente adnuiustrativa, afeta ao Chefe do 
Poder Executivo, que se encontra delunitada pelos artigos 24. §2°. 4~, incisos X^^I e X\1I1, 
166 e 1”4 da CE, aplicáveis ao ente municipal, por expressa imposição da norma contida no 
artigo 144 daquela mesma Carta Previsão IcgaL na verdade, que apenas impõe obrigações a 
particulares e não implica no .uimenio dc despesa do .Município, uma vez que o dever de 
fiscalização do cumprimento das normas é conatural aos atos normativos c não tem efeito de 
gerar gastos extraordináno-s - Precedentes desta Cone .\çâo Direta de 
Inconstitucionalidade julgada improcedente, ficando prejudicado o agravo interno.” (.\DI n° 
0026425-16.2(113.8.26.01100, Relalor(a): Paulo Dinias Mascaretti; Comarca: Sào Paulo; Órgão 
julgador; Órgão Especial; Data do julgamento: 31/07/20l3; Data dc registro: 21/08/2013,
&n)-

l)mi ;T.\ DK IN(;()NSTITI:(;10N.\1.1D.\DE. laa Municipal n" 11.8". de 19 de tévetem. 
dv 2016. que dispõe "sobre a entrada de alimentos adquiridos em outros locais nas dependências de 
Salas de Cinema e Te-atto e dá outras providências". ALPCAC.Ãí) Dlí t JMÍNSA ,\OS I’R1N(,‘jl‘l( )S 
l>.\ RA/OAHIUn.\DI- 1-; 0(1 IN I |-:ri-:.SSI-; PCBI.ICO ran 111 da Constituição lisiadu.il). 
Rejeição. Diamt da dispnsicân espress.i ,1o arl. 6". inciso 11. da lei it" SfCg, dc !1 de setembro de 
1990, que -issegura .lo Consumidor a liberdade Je escolha e a igualdade nas contratações, não se pode 
ler como desarr.azoada ou contrária ao interesse público norma que permite a entrada de alimentos 
adquiridos eiii outros lucais nas Salas de Cinema ou Teatro, como ocorre no presente caso. tanto i|iie 
existe onentação do Superior Tribunal de )ustiça no sentido de que a "prática abusiva revela-se patente 
se a empresa cinematográfica permite a entrada de produtos adquiridos nas suas dependências e 
interdita o adquirido alhures, engendrando por via oblíqua a cognominada 'venda casada'" (Rlisp ii'* 
744.602-RI, Rei. .Min. I.ui/ Imx. j, l"/03/200~). Não se há dc cogitar, ainda, dc suposta 
inconstitucionalidade por ofensa à disposição do art. 24. inciso V. da Constituição l;cde-ral, pois a lei 
impugnada, diversamenre de usurpar a competência da L niào para legislar sobte relação dc consumo, 
foi ediiada exatamente pata garantir, no âmbiio de São losê do Rii> 1’reto, o respeito aos direitos já 
reconliecidos por legislação federal, ou seja, o legislador local agiu lientro de sua (legitima) competência 
para tratar de assuntos de mtetesse prediuninantemenic local lart. 30, I. Cl') e suplementar à legislação 
federal e estadual (iirt. 30, II. Cl'), na preservação do bem-estar do consumklor (conforme consta da 
exposição de motivos de lls. 33/34) com base na disposição expressa do $ 1". do art. 35, da lei n" 
8.078/1990: ".\ l'mâo, cis Listados, n Distrito 1'cdcta] e os Municípios fiscalizarão e controlarão a 
produção, iiulustri.ilização, disiriluiição. .i publicidade dc produtos e serviços e o mercado de consumo, 
no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do 
consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias". .\cão julgada improccdcnrc.” (.ADI n” 
2031182-35-2016.8-26-0(X)0, Relator(a); l erreira Rcxlrigucs; Comarca; São 1'aulo; Órgão julgador; 
< Irgào Especial; Data do julgamento: 31 /08/2016; Data dc regisito; 06/09/2016. g.n).

Dc tal modo, demonstrado o interesse local (artigo 30, inciso I, da 
CoDstiruiçào Federal) atinente à proteção do consumidor, vislumbra-se como possível a 
competência Iegislati\-a do Município para estabelecer a obrigação imposta no “capur” do 
art. Io da presente proposta.
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Hmrctanio, entendemos que as disposições contidas nos §§1°, 2o c 3o do arr. 
1° da proposta «jfendem o art. tl 1 da Constituição do ICstado de São Paulo, uma vez que as 
imposições neles constantes não são imprescindíveis para a proteção dos consumidores e 
para a eficácia da medida estabelecida no art. Io.

Destaca-se que as obrigações impostas aos particulares não poderão se 
sobrepor à livre iniciativa (art. HO da Constituição (;cdcrai), e, ainda, devem ser fixadas de 
modo menos oneroso possível ao particular em atenção arj princípio da razoabilidade e da 
proporcionalidade, que para I.uis Roberto Barroso decompòe-se em três elementos; “(I) a 
adequação entre meio e fim; (II) iieeessidade-exi^ihi/idade da medida: e (III) proporcionalidade em sentido 
eshito. sem os quais o ato normativo é imonstitudonaípor ausência de rac;oabilidade ou proporcionalidade ’ *.

O I7-. Tribunal de Justiça de São Paulo, por seu mmo, já declarou a 
inconsritucionalidade de diploma legal que estabelecia ob.rigaçòes desproporcionais e 
desarrazoadas para estabelecimentos comerciais:

“.\çào direta de inconstiiucionalidade • Lei n. g4.60i, de 9/2/12, do Município de Taubaté - 
.\mpliaçào do campo dc incidência da Ixi n. 4.523/2011, i|uc dispôs sobre a 
obrigatoriedade da instala<,'ào do banlieiro família em shopping ccnicrs e supermercados - 
Lei questionada que impôs tal obngaçào a academias, lanchonetes, parques e teatros no 
âmbito tiuimcipal - .\usciiaa de rido de iniciatii a e de ofensa à reparti(;ão de poderes - 
Delineada, no entanto, mconsütucionalidaile material - Ingerência na organização interna de 
estabelecimentos que UTiplica em riolaçào à hvre iniciativa - Academias, lanchtmercs, 
parques e leauos, que. por sua própna natureza, não detém elevada expressão econômica, 
tampouco expressivo número de frequentadores - Instalação do banheiro família que 
não se mostra pertincnic e chega a arranhar o$ princípios da proporcionalidade e 
razoabilidade - Ação Procedente para declarar a inconsdtuciunabdadc da Lei n. 4.601, do 
Município de Taubaté. (TJ SP ,\DI n° ; n2~16.39-8O.2012.8.26.0000, Órgão Especial. Rei; 
Grava Brazil, \‘oro n° 015,5, j. 15/05/2013)

.\ÇAO DIRET.V DE LNCONSTITUCION.M.ID.VDK. I^i, todavia, de caráter geral, que 
regula o comércio e estabelece normas com o fim de proteger ou favorecer determinados 
consumidores, preenciiidas as condições que esialielece Consumidores, ademais, que por 
suas condições, não são encontráveis apenas no muniapio cm questão, senão em todo o 
territôno nacional Diploma que, nesse passo, rcguLi matéria de exclusiva competência da 
União (art. 144 da C.F., c.c. arts. 29 e 22. I). extrapolando a pemussào consatucional dc 
dispor sobre questão dc interesse locai, complemciitarmente às normas federais (ait 30, I c 
II, da C.P.), « afronta os princípios gerais da atmdade econômica e da livre iniciativa (atis. 
170, capul, c inc. 1\', da c.c. 144 da C.E.). .\ção julgada procedente.” (TISP. .\DI 
2042147-22.2014.8.26.00i>0, Órgiio Especial Rei. Des. iO.\0 C.\RI.OS S.VLEm. j. em 
04/02/2015)

A E. Suprema Corte, por sua vez, firmou entendimento no sentido de que a 
intervenção do Poder Público no campo econômico somente será possível sc observados os 
princípios e fundamentos da Ordem Econômica, notadamente o princípio da livre iniciativa:

3 In: B.ARROSO, Luis Robetio. Constirucionalidade e Icgilimidadc da Refonna da Previdência - ascensão c 
queda de um regime de erros c privilégios in Temas de Direito {'onstimcional, 1‘omo III. Renovar Rio dc 
Janeiro. 2005, p. 214
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UM1-N1'.\: CONSTniC!ON.\L. ECONÒ.MICÜ. rXlERM-NÇ.V.) F.ST.\T.\L N.\ 
EC:ONOMl.\; REGUI..\ME\T.-\ÇAO U REGL'L.VÇ.\ü DE SEIÜRES 
ECONÔMICOS: NÜRM.\S DE INTER\'ENC.\0. LII3ERD.ADE DE IN!CI.Vm'A. CF, 
art. 1°, l\’; art. !7(i. CF, an. 37, § 6o. I. - .\ inrcrvenção estatal na economia, mediante 
tejjulamenwçào e tegulaç.nc) dc setores econômicos, faz-se com respeito aos princípios e 
fundamentos da Ordem F.conónuca. (ÍF, art. PO. O princípio da li\‘re irucianva é 
fundamento da República e d:t Ordem econômica: CF, art. Io, I\'; an. Pd. II. - Fixação de 
preços em valores abaixo da realidade e em desconformidade com a legislação aplicável ao 
setor empecilho ao livre exercício da atividade econômica, com desrespeito ao princípio da 
bvre iniciaitva. III. Contrato celebrado com tnstiiutção privada para o estabclccimcnio de 
tevantamenros que serviríam de embasame-nto para a tLxaçào dos preços, nos termos da lei. 
Todavia, a fixação tios preços acabou realizada em valores inferiores, Essa conduta gerou 
danos painmomais ao agente econômico, vale dizer, á recorrente; obngaçào dc inderuzar por 
pane do poder público. CI;. art. 3”. Ç 6°. IV. • Prejuizos apurados na instância ordinária, 
inclusive mediante pencia técnica. 3'. - RE conhecido e provido. (STF, RE 422941. 2* T. 
Rei. Min. C.\R1.0S \'ElJ,OSO, ). em 06/12/2(105)

Logo, a atuação do Poder Público no campo econômico deve se limitar às 
funções de fiscalização, incentivo c planejamento, sob pena de ser caracterizada violação do 
princípio da Ih-re inciativa que está previsto no art. 170 da Constituição Federal.

Quanto ao impulso inaugural para dispor sobre o assunto, destacamos que a 
matéria, por não se encontrar elcncada no rol do artigo 65 da Lei Orgânica do Município, c 
concorrente entre os membros do l^idcr Executivo e do Poder Legislativo.

Todavia, é de observar que o art. 3o do projeto imiscui-se nas atribuições dc 
órgão do Poder Executivo, o que não sc coaduna com o art. 2o da Constiruiçào Federal e art. 
5o da Constituição do Estado.

Sobre o aspecto da técnica legislativa, anora-se a necessidade de correção da 
redação da ementa c do art. Io da proposimra de modo a adequá-la às normas de redação 
cécnico-legislativa estabelecidas pela Lei Complementar n" 95/98.

Por todo o exposto, é dc nosso sentir que o projeto não reúne condições, 
sob o aspecto jurídico, de ser apreciatlo pelos nobres 3’crcadores desta Casa I .cgislativa.

E o parecer.

São José dos Campos, 7 de janeiro de 2019.

Thiago
Ass<

Joel de Almeida 
ssor lurídico

Santos 
lurídica

Sérgio Ricardo SanPAna 
Consultor da .\ssessoda lurídica
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